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BAB II 

LANDASAN TEORI 

(JENJANG PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DAN TEORI KEKERASAN) 

 

Pada bab dua, penulis akan menguraikan landasan teori untuk menunjang tesis ini 

yang kemudian penulis membaginya dalam dua bagian besar. Penulisan pada Bab II ini akan 

diawali  dengan memaparkan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian teori 

kekerasan yang akan diawali dengan menguraikan teori segitiga kekerasan oleh Johan 

Galtung dan yang kedua yaitu teori kekerasan menurut Hannah Arendt tentang banalitas 

kekerasan/totalitarisme.  

 

1. Sistem Jenjang Perundang-undangan 

1.1. Teori Negara 

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, 

militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di 

wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem 

atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara 

independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, 

dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah 

mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah pengorganisasian masyarakat 

yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang 

menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut 

sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
1
 

Secara historis pada  zaman Yunani kuno negara  adalah Polis. Pada zaman itu 

orang-orang mengingikan kehidupan aman, tenteram, dan lepas dari gangguan, oleh 

karena itu orang-orang yang menginginkan ketenteraman menuju bukit dan 

membangun benteng, serta mereka berkumpul menjadi kelompok. Kelompok inilah 

yang oleh Socrates dinamakan Polis. Terlepas dari hal tersebut Pada abad 

pertengahan, negara itu dipandang sebagai suatu organisasi masyarakat yang bernama 

civitas terena (keduniawian). Sedangkan pada permulaan abad modern berpandangan 

bahwa negara itu adalah milik suatu dinasti/imperium (Kansil dan Christine S.T. 

Kansil, 2007).
 2
     

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah suatu 

organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang 

kemudian disebut bangsa dalam suatu wilayah.  

 

1.2. Sistem/Tata Pemerintahan 

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar, 

bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan kedaulatan rakyat ada  di tangan MPR sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
3
 Mungkin pola ini merupakan yang sesuai 

                                                             
1 . http://id.wikipedia.org/wiki/Negara, diakses pada 22 April 2013, pukul 11:55.  
2 . http://nazaki-nashir.blogspot.com/2011/11/teori-negara.html, diakses 22 April 2013, pukul 11:32 

WIB. 
3 . Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan Pancasila, 

Garis-garis Besar Haluan Negara, Sekretariat Negara, 1983, 12. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://nazaki-nashir.blogspot.com/2011/11/teori-negara.html
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dengan iklim Indonesia.  Dalam perkembangan teori kenegaraan pada pengertian 

―rechtstaat‖ sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi. Sehingga ideal jika di 

dalam bernegara pola ―negara hukum yang demokratis‖ (democratise rechtstaat 

menjadi sistem pemerintahan). Inti rumusan ini adalah bahwa hukum yang berlaku 

dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis artinya 

dikehendaki oleh seluruh rakyat. Misalnya pada pasal 139 ayat 1 berbunyi masyarakat 

berhak masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 

rancangan peraturan daerah.
4
 Ayat tersebut menunjukkan,  bahwa negara Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat berarti kekuatan tertinggi bersumber pada rakyat itu 

sendiri, penjelmaannya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
5
   

Oleh karena itu sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki oleh suatu 

negara dalam mengatur  dan menjalankan pemerintahannya. Mungkin dapat dikatakan 

bahwa sistem pemerintahan itu untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga 

perilaku masyarakat, pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi dan 

keamanan yang terus menerus dilakukan dan di dalamnya masyarakat mengambil 

bagian dalam sistem pemerintahan tersebut.
6
 Namun perlu diingat bahwa pasal 139 

seperti yang telah dijelaskan di atas sudah tidak berlaku lagi, sebab fungsi MPR tidak 

jalan lagi secara maksimal. Dalam artian bahwa kekuasaan negara dalam hal ini 

pemerintah dan legislatif lebih besar dibandingkan kekuasaan rakyat melalui MPR. 

Sistem pemerintahan dimaksud, terstruktur mulai dari pusat, provinsi, 

kabupaten/kota dan distrik/kecamatan. Dengan demikian, setiap pemimpin yang 

memimpin pemerintah pusat adalah presiden, provinsi adalah gubernur, dan 

                                                             
4 . _________, Undang-undang Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007, 124. 
5 . Band. Prof. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983, 8. 
6 . http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan, didownload tgl 03 April 2012, pukul 20:13. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan
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kabupaten atau kota adalah bupati/walikota sedangkan distrik dipimpin oleh seorang 

kepala distrik/camat. Dalam struktur pemerintahan tersebut, terdapat satu badan lagi 

yang dikenal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki fungsi legislasi 

dan kontrol terhadap eksekutif yaitu pemerintah. Untuk itu dalam tulisan ini, yang 

menjadi perhatian adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

serta persoalan lainnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, mulai dari 

pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Oleh sebab itu dalam pembagian 

kerja atau pemerintahan pun diatur dalam Undang-undang, agar pelayanan umum 

berjalan secara maksimal.  

1.3. Pembagian Wilayah/Daerah dan Kekuasaan 

Pemerintah pusat seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, ialah presiden yang 

dalam melakukan kewajibannya, terutama dibantu oleh wakil presiden dan para 

mentri.
7
 Sedangkan mengenai pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945, 

bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan 

mengganti dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak 

asal-usul dalam daerah-daerah bersifat istimewa.
8
  

Jika dianilisis, rumusan di atas menjelaskan bahwa dalam negara Indonesia 

terdapat daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota). Dengan demikian, 

pembagian kewenangan pun menjadi salah satu hal yang urgen dalam menjalankan 

sistem pemerintahan baik pusat, provinisi maupun daerah. Untuk lebih jelasnya, 

penulis akan memaparkan mana yang menjadi tanggung jawab/wewenang daerah dan 

                                                             
7 . Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta 1990, 

11. 
8 . Ibid, 13.  
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mana yang masuk dalam tanggung jawab/wewenang pusat. Dari sekian banyak 

kewenangan daerah, salah satunya yang menjadi perhatian penulis dalam tulisan ini 

adalah tentang kewenangan membuat peraturan daerah.  

Merujuk pada hal tersebut, daerah selain merupakan badan hukum 

perdata juga merupakan badan hukum publik. Sebagai badan hukum publik, 

daerah diperlengkapi dengan berbagai kewenangan khusus, di antaranya 

adalah beberapa yang sangat penting, misalnya kewenangan untuk membuat 

peraturan daerah yang disebut juga hak legislatif (legislative bevoegdheid, 

legislative-power).
9
 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara 

kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan 

perundang-undangan. Dan daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonsia.
10

 

Oleh sebab itu pemerintahan daerah adalah pemerintahahan di tingkat daerah 

yang menjalankan sistem pemerintahanya berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan berdasarkan kewenangan untuk memenuhi kepentingan masyakrat 

setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam kaitan dengan hal tersebut, apakah negara dapat melakukan kekerasan 

terhadap rakyatnya? Jawabannya bisa! Untuk membuktikan kekerasan negara 

terhadap rakyat/masyarakat, berikut ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori 

kekerasan.  

                                                             
9 . Ibid, 53. 
10 . _________, Undang-undang Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007, 4-5. 
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2. Teori Kekerasan 

Sejarah mencatat bahwa perjalanan manusia selalu ditandai dengan adanya 

penguasaan, konflik, kekerasan, dominasi bahkan manusia menjadi mesin pembunuh 

untuk menguasai bukan barang miliknya. Dalam proses ini, sejak manusia pertama 

diciptakan konflik, dominasi dan pembunuhan sudah terjadi, misalnya Kejadian 4: 1-

16 mencatat tentang iri hati yang menyebabkan Kain membunuh Habel saudaranya 

sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa kekerasan dan pembunuhan, dominasi menjadi 

wajah manusia untuk menguasai orang lain sudah ada sejak  jaman manusia pertama. 

Dewasa ini, untuk membentuk suatu negara, banyak terjadi pembunuhan, penindasan, 

kekerasan, intimidasi, teror dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk 

menjatuhkan mental dan psikis lawan dengan menciptakan propoganda sebelum 

peperangan sesungguhnya dimulai.  

Banyak pola, strategi dan pendekatan yang digunakan oleh negara dengan 

menggunakan kekuatan militer untuk menguasai, tanah, hutan, dan hasil bumi serta 

mendominasi manusia dan menjajah suatu daerah/wilayah. Pendekatan-pendekatan 

tersebut sedang digunakan oleh NKRI terhadap masyarakat Papua. Untuk 

mengetahuinya lebih lanjut, penulis akan menguraikan teori-teori yang menunjang 

tindakan-tindakan diskriminatif  dan pengkekalan kekerasan dan kejahatan negara 

terhadap orang asli Papua sebagai berikut. 

Dalam konteks keindonesiaan, tatkala manusia Indonesia menginterpretasi politik, 

tentu saja bagi kebanyakan orang akan menjelaskan dan menggambarkan politik 

sebagai politik praktis yang dikendarai oleh partai-partai politik untuk pertarungan 

politik, para politisi yang terlibat dalam perpolitikan, atau penguasaan sumber-sumber 

daya publik adalah politik. Seringkali politik identik dengan hubungan 
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instrumentalisitik yang menggunakan peranti kekuasaan demi mengejar kepentingan 

pribadi maupun kelompok.  

Dengan demikian, dalam konteks hubungan antara negara dan warga negara, 

politik biasanya dibapahami sebagai sistem otoritas negara yang mengatur kehidupan 

bermasyarakat dengan cara-cara yang dapat diterima oleh warga negara, dengan 

demikian negara memiliki kekuasaan dan hak penuh untuk memaksakan setiap warga 

negaranya tunduk pada keputusan tertinggi yang ditetapkan oleh negara sebagai 

kewajiban. Bagi penulis, konsep pemahaman politik seperti itu sangat keliru. 

Mengapa demikian? Karena, jika dianalisis baik-baik, ternyata ada unsur penguasaan, 

pengontrolan, dominasi, alenasi terhadap suatu wilayah dan masyaryarakat. Misalnya, 

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi ―Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat‖
11

 mengandung pemaksaan, dominasi dan kekerasan 

tersistem dengan menggunakan UUD untuk menguasai sumber daya alam dan lain 

sebagainya.  

Jika demikian, dimana hak masyarakat pribumi, pemilik hak ulayat dari nenek 

moyang sampai sekarang? Apakah negara menggunakan UU dan kuputusan-

keputusan presiden untuk harus tunduk pada keputusan tersebut yang pada akhirnya 

terkandung unsur pemaksaan, untuk menguasai dan mendominasi? UU meniadakan 

hak paten masyarakat pribumi dalam hal ini orang Papua sebagai pemilik tanah, hutan 

dan air serta berbagai sumber daya lainnya. Jika negera menguasai dan mengklaim 

bahwa  bumi, air, kekayaan alam milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, apakah benar demikian? Lalu di mana hasilnya untuk 

                                                             
11 . Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap, Cetakan 

keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 69. 
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kesejahteraan masyarakat Papua, faktanya sampai detik ini, orang Papua masih hidup 

dalam pemiskinan yang tersistem melalui negara dan Undang-undang.  

Oleh sebab itu, Agus Sudibyo mengatakan bahwa politik mestinya justru 

mampu mendorong warga untuk mengekspresikan dirinya secara aktif tanpa 

tekanan di ruang publik yang  pluralistik. Politik sejatinya memiliki visi untuk 

membebaskan individu dan masyarakat dari segala belenggu penguasaan 

ekonomi, religiositas, dan kultural.
12

 Baginya di era modern, politik terlanjur 

dipraktikkan sebagai tindakan memimpin dan mengatur—yang ujung-

ujungnya jadi menguasai dan menindas—orang lain. Sejarah menunjukkan, 

politik selalu diselubungi kategori yang antipolitik: pemaksaan, diskriminasi, 

dominasi, dan penyeragaman. Itulah sebabnya ia mengutip pendapat Hannah 

Arendt yang menyatakan bahwa kehidupan politik digerakkan oleh 

ketidakpahaman atau prasangka tentang politik sehingga politik malah 

menimbulkan bencana bagi kebebasan individu dan kemanusiaan. Maka itu, 

politik mesti dikembalikan ke fitrahnya. 

Dalam pemikiran Hannah Arendt, kekerasan tidak dapat dibenarkan 

sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang demokratis. Kekerasan 

hanya dapat dibenarkan sebagai ―pertahanan terakhir‖ dalam menghadapi para 

pengacau atau pembangkan demokratis dalam sebuah polis yang didukung 

oleh praktek kekerasan yang sah. Menurutnya di lain pihak, penggunaan 

kekerasan sebagai pertahanan terakhir, dapat menciptakan kesewenang-

wenangan negara dalam  menindas rakyatnya atas nama keamanan nasional.
13

 

Demikian halnya dengan konsep kekerasan. Bagi kebanyakan orang akan 

memahami konsep kekerasan secara sempit, seperti perang, pembunuhan, 

pemerkosaan, tawuran dan lain sebagainya. Pada hal jika, diteliti secara mendetail, 

kekerasan itu hadir dalam berbagai wajah atau bentuk dalam kehidupan manusia. 

Kekerasan langsung, tidak langsung dan kekerasan struktural yang sengaja diciptakan 

oleh individu, kelompok atau suku, bangsa dan negara tertentu demi mencapai tujuan. 

Fenomena kekerasan banyak sekali jika dikategorikannya. Jika manusia menganggap 

bahwa kekerasan adalah tindakan manusia untuk menciderai fisik atau kondisi psikis 

seseorang maka pembodohan dan pembudayaan, stigmasisai, teror, penindasan, 

                                                             

12 . Politik-otentik-manusia-dan-kebebasan-dalam-pemikiran-hannah-arendt/ 

http://sastrakelabu.wordpress.com, Dowload pada tanggal  02 Okt. 12 Pkl. 10.09 

13 . Opcit, http://sastrakelabu dalam Pemikiran Hannah Arendt. 

http://sastrakelabu.wordpress.com/
http://sastrakelabu/
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penjajahan adalah bentuk kekerasan yang tersistem melalui kekuasaan negara. Oleh 

sebab itu dapat dikatakan bahwa kekerasan bisa hadir secara halus dan sama sekali 

tidak tampak tetapi sangat mematikan. 

Mengapa demikian? Karena bagi kebanyakan orang kekerasan hanya 

didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, membunuh, 

merusak dan menghancurkan lingkungan, pada hal kekerasan juga menyentuh aspek 

budaya dan psikis manusia. Sehubungan dengan hal ini, beberapa filsuf dan ilmuwan 

sosial klasik bersepakat bahwa ada naluri purba manusia seperti yang dimiliki oleh 

hewan. Misalnya Ibnu Khaldun menyebut bahwa manusia memiliki sifat animal 

power. Artinya ada kecenderungan manusia menggunakan cara-cara hewan dalam 

memperjuangkan tujuan-tujuan mereka.
14

 Namun menurut Hobes manusia masih 

memiliki kesadaran untuk mengkalkulasikan kekerasan. Artinya manusia 

menggunakan kekerasan untuk menghadapi kompetesi selfish dan pertandingan zero-

sum. Dalam hal ini terdapat kepentingan pribadi yang harus dimenangkan melalui 

kekuatan atas kepentingan orang lain. Kesadaran inilah yang menyebabkan kekerasan 

menjadi pilihan untuk memenangkan kepentingan.  

  

                                                             
14 . Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan  Isu-isu Konflik Kontemporer, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2009, 115. 
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2.1. Teori Kekerasan Secara Umum 

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang biasa diterjemahkan dari 

kata―violence,‖ dalam  bahasa Inggris yang berkaitan erat dengan gabungan kata latin 

―vis‖ (daya kekuatan) dan ―latus‖ (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian 

berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,  Poerwadarminta 

mendefinisikan kekerasan sebagai: 1). Perbuatan seseorag atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera, atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan 

fisik/barang orang lain, dan 2). Sifat atau hal yang keras paksa-paksaan.
15

.  

R. Audi merumuskan ―violence‖ sebagai serangan, penghancuran, perusakan 

yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara 

potensial dapat menjadi milik seseorang. Misalnya dua Filsuf besar, Thomas Hobbes 

(1588-1679) dan Jean Jacque Rousseau (1712-1788) memiliki pandangan tentang 

―kekerasan‖ yang sangat berbeda. Menurut Hobbes, merupakan keadaan alamiah 

manusia (state nature) dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan 

kekerasan terpusat dan memiliki kekuatannya yang dapat mengatasi kekuatan itu. Hal 

ini tentu saja mendasarkan diri pada anggapan Hobbes tentang manusia: makhluk 

yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistis yang 

saling mengiris dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikir. 

Seperti yang dikatakan pemikir Thomas Hobes tentang sosok manusia sebagai homo 

homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya perang semua 

lawan semua. Sebaliknya Rousseau mengatakan, bahwa manusia dalam keadaan 

alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan 

tidak altruis. Hanya rantai peradabanlah yang telah membentuk manusia menjadi 

binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaan saat ini. Artinya Hobbes 

                                                             
15 . Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, 425. 
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beranggapan bahwa kekerasan telah ada sejak semula dalam diri manusia, tetapi 

Rousseau justru menolak anggapan itu dan berpendapat bahwa kemajuan 

peradabanlah yang membuat manusia melakukan tindak kekerasan.
16

  

Kekerasan juga dapat mengakibatkan perusakan terhadap emosi, psikologi, 

seksual fisik dan atau material. Kekerasan dalam bentuknya melibatkan penggunaan 

kekuatan atau perlawanan yang dilakukan oleh individu-individu, atas nama mereka 

sendiri atau tujuan kolektif atau sanksi yang diberlakukan oleh negara.
17

 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 

terbuka (overt) atau yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive) 

yang disertai penggunaan kekuatan orang lain.
18

 Menurut Thomas Santoso dalam 

bukunya yang berjudul, Teori-teori Kekerasan,  mengidentifikasika kekerasan dalam 

empat bentuk yaitu:  

1). Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat terlihat seperti perkelahian, 2), 

kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti 

perilaku mengancam, 3), kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak 

untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, dan ke-4) 

adalah kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan 

perlindungan diri.
19

 

Jack D, Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Rieke Diah Pitaloka 

mengatakan bahwa kekerasan dapat digunakan sebagai istilah yang menggambarkan 

perilaku, baik yang bersifat menyerang, terbuka ataupun bertahan, yang disertai 

penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, menurut mereka terdapat 

empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi; 

                                                             
16 . Lihat, Kelas Teologi Sosial, UKSW, 2011. 
17 . Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensikopledi Ilmu-limu Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2000, 1122. 
18 . Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002, 11 
19 . Ibid, Santoso, 11. 
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Pertama, kekerasan terbuka, bentuk kekerasan yang dapat dilihat, 

seperti perkelahian, perang, konflik dan lain sebagainya; kedua, kekerasan 

yang tertutup, kekerasan tersembunyi atau kekerasan yang tidak dilakukan 

langsung, seperti tindakan mengancam; ketiga, kekerasan agresif, kekerasan 

yang dilakukan tidak untuk mendapatkan sesuatu; keempat, kekerasan 

defensive, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik 

kekerasan agresif maupun defensive dapat bersifat terbuka atau tertutup. Oleh 

sebab itu Perwandari menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah 

kekerasan adalah semua bentuk tindakan, intensional dan atau pun karena 

pembiaran dan kemasabodohan yang menyebabkan manusia lain mengalami 

luka, sakit, penghancuran, bukan hanya dalam bentuk fisik melainkan juga 

non fisik.
20

 

Dalam hal ini, Douglas dan Chaput mengatakan bahwa kekerasan merupakan 

suatu aktivitas baik dalam kelompok maupun individu. Kekerasan 

kelompok/kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (mob) dan 

kumpulan orang banyak (crowd). Hal tersbebut, misalnya dapat dilihat dalam 

tindakan terorisme, kekerasan gang, serangan dengan memukul dan pembunuhan dan 

lain-lain. Sementara itu, kekerasan individu dilakukan perorangan misalnya bunuh 

diri (suicide), pemerkosaan (rape) dll.
21

 

James Giligan dalam Thomas Santoso, yang melakukan studi terhadap 

kekerasan studi tragedi, menyatakan bahwa tragedi tidak saja melibatkan korban 

tetapi juga menciptakan korban. Teori kekerasan yang dikembangkan oleh Giligan 

bertolak dari pemahaman bahwa asal usul tindakan kekerasan dapat dipahami melalui 

aksi manusia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat familial (keluarga), 

sosietal (sosial), dan institusional. Dalam artian bahwa semua aksi kekerasan yang 

                                                             
20 . Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Menular ke Masyarakat, Galang Press, Yogyakarta, 2004, 10-11. 
21 . Jack D. Douglas & Frances C. Waksler, Kekerasan, dalam: Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, 

Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002, 9. 
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dilakukan manusia (bahkan aksi individu tunggal) bersifat relasional (saling 

berhubungan).
22

 

Oleh karenanya Giligan berpendapat bahwa semua kekerasan merupakan 

suatu upaya untuk mencapai keadilan atau apa yang dianggap oleh pelaku kekerasan 

sebagai keadilan, bagi dirinya atau bagi siapa saja yang demi kepentingan mereka ia 

melakukan kekerasan, yang berarti menerima kompensasi apapun yang oleh pelaku 

kekerasan dirasa menjadi tanggung jawabnya, atau tanggung jawab mereka yang demi 

kepentingan mereka, kekerasan tersebut dilakukan, apapun hak yang harus ia atau 

mereka terima, atau supaya mencegah mereka yang dicintai atau dikenal seseorang 

tidak mengalami ketidakadilan. Jadi upaya untuk mencapai dan mempertahankan 

keadilan, atau untuk menghalangi dan mencegah ketidakadilan, merupakan satu-

satunya sebab universal yang menyebabkan terjadinya kekerasan.
23

 

Sedangkan menurut Max Weber (Weber 1956:171),
24

 kekuasaan manusia atas 

manusia lain berlandaskan pada instrumen legitimasi, yakni kekerasan. Oleh sebab 

itu, Weber menggunakan pendekatan lain mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu 

kemungkinan yang memberdayakan kehendak seseorang, dalam bentuk tindak 

kekerasan terhadap pihak lain. Konsep kekuasaan yang dikembangkan oleh Weber, 

tidak jauh berbeda dengan pemikiran Machiavelli yang menyatakan bahwa yang baik 

adalah apa saja yang dapat memperkuat kekuasaan pemimpin, tindakan apapun yang 

mengarah pada tujuan tersebut harus dibenarkan. Oleh sebab itu kaum weberian 

berpendapat bahwa negara sebagai sebuah aktor pemegang kekuasaan memiliki 

kecenderungan untuk berkonfrontasi dan berkonflik. Mereka mengesahkan 

penggunaan instrumen kekerasan guna meraih dan mempertahankan kekuasaan. 

                                                             
22 . James Giligan, Kekerasan Sebagai Tragedi, dalam: Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, 9. 
23 . ibid, 47 
24 . Opcit, Rieke Diah Pitaloka, 37 
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Sementara itu Poerwandri menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

istilah kekerasan adalah semua bentuk tindakan, intensional dan ataupun karena 

pembiaran dan kemasabodohan yang menyebabkan manusia lain mengalami luka, 

sakit, penghancuran, bukan cuma dalam artian fisik.  

Dalam kaitangan dan hal ini, Poerwandri mengatakan bahwa kekerasan 

yang dimaksudkan dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau mungkin 

oleh negara (baik oleh aparatnya maupun sebagai suatu sistem), dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban maupun yang tidak 

kenal dengan korban, dapat merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah 

personal, bentuk rekayasa kelompok, produk kebencian suku dan agama dan 

sebagainya. Masuk di dalamnya kekerasan laki-laki terhadap lain, individu 

maupun kelompok, kekerasan laki-laki (masyarakat) terhadap perempuan, 

mungkin pula kekerasan perempuan terhadap manusia lain, tidak mustahil 

pula kekerasan manusia terhadap dirinya sendiri melalui mutilasi, masokisme, 

atau pembunuhan diri‖.
25

 

 

Harvey Greisman mengatakan bahwa untuk membahas kekerasan 

sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan gagasan dasar manusia tentang hubungan 

dominasi yang legitimate dan tidak legitimate. Menurutnya perilaku yang sama 

didefinisikan berbeda tergantung pada apakah perilaku tersebut dilakukan oleh 

seorang revolusioner atau petugas resmi. Jika kekerasan dilakukan oleh para 

revolusioner maka itu dianggap sebagai terorisme sedangkan kekerasan yang 

dilakukan oleh aparat negara dianggap legitimasi atau dapat dibenarkan. Oleh sebab 

itu Greisman berpendapat bahwa perbedaan simbolik ini dibuat karena kekuatan 

(power) secara tersirat dianggap letigimate dan rasional oleh publik. Dengan demikian 

ia berpendapat bahwa teroris melakukan pembunuhan dianggap sebagai tindakan 

yang tidak legitimate sedangkan ancaman pada masyarakat dalam bentuk ―polisi 

melakukan pembunuhan‖ dianggap legitimate.
26

 

                                                             
25 . Opcit, Rieke Diah Pitaloka, 9 
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Sementara itu beberapa teoritikus berpendapat bahwa penggunaan kekuatan 

ancaman secara resmi dianggap sebagai tindak kekerasan, sebagaimana halnya 

dengan kekerasan ilegal seperti perampokkan bersenjata. Mereka berpendapat bahwa 

kekuatan resmi harus dianggap sebagai tindak kekerasan bila melakukan tindakan 

yang juga oleh penjahat atau pelaku penyimpangan. Bahkan beberapa teoritikus 

berpendapat bahwa tindakan bisnis yang berpotensi bagi munculnya bahaya bagi 

individu-misalnya penjualan obat berbahaya, minuman keras yang dapat 

membahayakan diri dan mengganggu orang lain, mobil ―yang tidak nyaman dalam 

setiap kecepatan‖ atau permainan yang berpotensi mematikan – juga harus dianggap 

sebagai tindak kekerasan.
27

 

Satu pernyataan klasik yang ditulis oleh Gustave Le Bon tentang 

kekerasan dalam Thomas Santoso, bahwa sampai sekarang, penghancuran 

terus menerus terhadap satu peradaban yang telah berlalu/diganti merupakan 

tugas massa yang paling kelihatan. Sesungguhnya bukan saat sekarang saja hal 

ini bisa ditelusuri. Sejarah mencatat, bahwa sejak momentum ketika kekuatan 

moral yang menjadi sandaran peradaban telah kehilangan kekuatannya, di 

solusi akhirnya dilakukan oleh mereka yang dikenal sebagai kelompok crowd 

yang tidak sadar dan brutal, dan bisa dianggap sebagai barbar. Peradaban 

diciptakan dan diarahkan oleh sekelompok kecil aristokrat intelektual dan 

bukan oleh kebanyakan orang. Crowd hanya memiliki tugas menghancurkan. 

Aturan mereka sama dengan aturan orang barbar. Suatu peradaban memiliki 

aturan, disiplin, peralihan dari kondisi naluriah menjadi kondisi rasional, 

ramalan akan masa depan, tingkatan budaya yang tinggi – semua hal di muka 

merupakan kondisi yang tidak mampu diwujudkan oleh crowd sendiri. 

Sebagai dampak dari sifat destruktif murni kekuatan mereka, crowd seperti 

mikorba yang mempercepat penguraian mayat. Jika struktur suatu peradaban 

rapuh, maka yang selalu membuatnya runtuh adalah massa.
28

 

 

Dalam kekerasan terdapat tiga (3) tipe kekerasan atau pembunuhan 

yaitu; 1). Murder (membunuh) adalah pembunuhan seseorang secara ilegal 

dengan maksud buruk yang dipikirkan sebelumnya, (malice aforethought) 

dengan suatu pikiran bersalah (guilty mind), baik dengan atau tanpa 

pertimbangan atau perencanaan terlebih dahulu. 2). Voluntary manslaughter 

(pembunuhan terencana) adalah setiap pembunuhan ilegal tanpa ―maksud 

                                                             
27 . Opcit, Thomas Santoso, 12. 
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buruk yang dipikirkan sebelumnya‖ tetapi seseorang benar-benar 

―bermaksud/segaja‖ menyerang korban. 3). Involuntary manslaughter 

(pembunuhan tak terencana) melibatkan kematian orang lain yang disebabkan 

kelalaian, tetapi bukan disebabkan oleh serangan dengan sengaja.
29

 

 

James Gilligan mengatakan bahwa tragedi kekerasan tidak saja melibatkan 

korban tetapi menciptakan korban. Menurutnya apa yang perlu manusia perhatikan – 

jika bermaksud untuk memahami konsep kekerasan dan mencegahnya – adalah agensi 

atau aksi manusia tidak saja bersifat individual, tetapi juga bersifat familial 

(keluarga), sosietal (sosial) dan institusional. Semuanya saling berhubungan satu sama 

lain, dan diharapkan untuk memahami hal ini.
30

 Giligan yang melakakukan studi 

pendekatan terhadap kekerasan sebagai persoalan medis, biologis mengatakan bahwa 

kekerasan adalah penciptaan medis, yakni pengakibatan penderitaan fisik bagi 

seseorang oleh seseorang, khususnya penderitaan yang mematikan, tetapi juga 

termasuk penderitaan yang cukup serius untuk mengancam nyawa, membuat orang 

terbunuh atau cacat.  

Yang menjadi persoalan sekarang adalah setiap kelompok yang terdapat dalam 

suatu negara selalu mengaku hanya kelompok atau dirinya sajalah yang suci, yang 

benar, yang baik, seperti yang dikemukakan oleh Freda Utley (1949) so we have gone 

far toward the adoption of the Nazi theory of “racial” differences, and have ourselves 

assumed the position of a superior or master race”.
31

 Hal inilah yang mungkin 

membuat sekolompok orang mengatasnamakan agama, golongan, kelompok, ras, 

bahkan negara merasa mendapatkan legitimasi untuk membasmi kejahatan, sehingga 

bertindak semena-mena seperti serigala tanpa memperhatikan aspek-aspek 

kemanusiaan.  

                                                             
29 .Opcit, Thomas Santoso, 24. 
30 Opcit, Thomas Santoso, 47. 
31 . Ratna Megawati, Anatomi Perilaku Kekerasan Perspektif Neuroscience, Journal Maarif, Vol 5, 2-

Desember 2010, hal 52. 
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2.2. Teori Kekerasan Menurut Johan Galtung 

2.2.1. Biografi Singkat Johan Galtung 

Johan Galtung lahir tanggal 24 Oktober 1930, Ia mendapat gelar Doktor 

matematika ( 1956 ), Doktor sosiologi ( 1957 ) dari Universitas Oslo. Ayahnya 

adalah keturunan aristocrat Norwegia lama dari zaman viking, ayahnya pernah 

menjadi letnan. Walaupun ia mengangumi ayahnya ia berbeda prespektif dengan 

ayahnya soal pembebasan, sebab ia lebih menyukai filsafat dan sosiologi 

ketimbang militer dan pendidikan agama. 

Pada waktu itu serdadu Jerman yang menguasai kotanya Norwegia, para 

serdadu tersebut melakukan penindasan terhadap masyaakat Norwegia. Oleh 

sebab itu, Jhon Galtung berusaha untuk menghilangkan penindasan melalui studi 

yang ia lakukan pada  tahun 1951.  Pendekatan yang dilakukan oleh Jhon Galtung 

bertolak dari pandangan Mahathma Gandhi yang dikenalkan oleh Profersornya 

Arne Naes. Tahun 1955 Galtung dan profesornya mengeluarkan Gandhis Politik 

yang melihat pada pemimpin negara yang pesifistik menghadapi serangan dari 

luar yang suka damai. 

Selain ia mengembangkan beberapa lembaga riset untuk meneliti kekerasan, ia 

juga aktif mengajar di beberapa Universitas. Sebagai seorang pemikir, penulis dan 

pengajar, aktivis, ia banyak menerbitkan buku dan jurnal serta artikel yang 

mencapai ribuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Galtung dianggap sebagai 

seorang pelopor studi tentang masalah-masalah konflik dan perdamaian serta 

mengembangkan menjadi ilmu baru yaitu ―polemologi‖ ilmu yang mempelajari 

tentang sebab-sebab sengketa dan penyelesaiannya, mempelajari masalah 
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perdamaian dan syarat-syarat pemeliharaan.
32

 Dengan demikian, penelitian-

penelitiannya tentang studi perdamaian dan kekerasan sangat berguna bagi seluruh 

dunia. 

2.2.2. Teori Segitiga Kekerasan 

Johan Galtung sebagai seorang pelopor studi kekerasan dan perdamaian, ia 

mengembangkan dan mengemukakan teori tentang segitiga kekerasan. Menurut 

Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga 

realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. 

Galtung mengambil kasus orang meninggal karena penyakit atau bencana alam. 

Pada abad ke-18 orang meninggal dunia karena penyakit TBC tidak dikategorikan 

sebagai kekerasan. Tetapi bila orang itu meninggal pada masa sekarang, di mana 

peralatan sudah sedemikian canggih dan obat-obatan sudah banyak ditemukan dan 

tidak diberi pengobatan, maka di situ ada unsur kekerasan. Karena ada unsur 

―dibiarkan,‖ diterlantarkan hingga mati, jelas ini tindakan kekerasan.  

Peristiwa-peristiwa bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus 

sehingga mengakibatkan banyak manusia yang meninggal, sementara bisa diatasi 

atau disingkirkan, tetapi dibiarkan maka itu merupakan kekerasan, menurut 

Galtung. Bentuk kekerasan tersebut akan membawa dampak yang sangat dalam 

bagi masyarakat tertindas dalam pengertian Johan Galtung. Berikut ini adalah 

gambar tingkat aktual dan  potensial: 

                                                             
32 . Daniel Nuhamara, Kelas Teologi Sosial, UKSW, 2011. 
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Tabel 1: Gambar Potensial dan Actual 

 

 

 

 

 

 

Tingkat realisasi potensial adalah apa yang memang mungkin direalisasikan 

sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada 

zamannya. Galtung menggabungkan antara tersedianya fasilitas dan mobilitas dengan 

kemauan baik untuk mengatasi kekerasan. Penyalahgunaan sumber-sumber daya, 

wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh segelintir orang 

saja, maka dapat dikategorikan ada kekerasan dalam sistem itu. Karena keadaan itu 

menyebabkan tingkat aktualisasi massa rakyat berada di bawah tingkat potensialnya. 

Ada kekerasan langsung, contohnya membunuh atau perang. Di sini tampak 

bahwa dengan melukai atau membunuh berarti menempatkan ―realisai jasmani 

aktualnya‖ di bawah ―realisasi potensialnya.‖ Dengan demikian ―realisasi mentalnya‖ 

juga tidak dimungkinkan, karena tanpa integritas jasmani, kebebasan untuk 

merealisasikan diri terhambat. Maka jelaslah bahwa Galtung mengartikan kekerasan 

dengan amat luas. Maka dia menolak konsep kekerasan sempit, yaitu menghancurkan 

kemampuan somatik atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan. 
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Menurut Galtung, jika hanya ini yang disebut kekerasan, dan perdamaian sebagai 

bentuk pengingkarannya, maka terlalu sedikit yang ditolak dalam usaha menganut 

perdamaian sebagai sesuatu yang ideal. Lebih lanjut lagi pemahaman Galtung tentang 

kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena 

dari sudut korban ini, kekerasan tidak banyak bedanya apakah mati kelaparan 

merupakan akibat serangan militer, akibat ketidakadilan, ketidakmerataan dan struktur 

vertikal dan asimetris. Juga tidak banyak bedanya seseorang dibunuh secara cepat 

dengan peluru atau mati pelan-pelan karena kekurangan makanan.
33

 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menghalangi proses 

aktualisasi diri dan pertumbuhan pribadi bisa disebut juga sebagai kekerasan. Dalam 

hal ini, Galtung membagi kekerasan menjadi dua jenis: 

Pertama, kekerasan langsung (direct violence) yaitu kekerasan yang terjadi 

secara fisik, yang terlihat sebagai perilaku, misalnya melukai, membunuh atau 

perang.
34

 Kedua, kekerasan tidak langsung (invisible) yaitu kekerasan struktural 

(structural violence). Kedua jenis kekerasan tersebut dapat dilihat dalam gambar 

berikut ini: 

  

                                                             
33 . Kelas Teologi Sosial, UKSW, 2011 
34 . Johan Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Pustaka 

Eureka, Surabaya, 2003, 69. 
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Table 2: Gambar Segitiga Kekerasan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Kekerasan Langung 

Kekerasan dibagi atas kekerasan verbal dan fisik, yang terlihat sebagai 

perilaku. Kekerasan bentuk ini dapat merugikan tubuh, pikiran dan jiwa. 

Dalam hal ini Johan Galtung mengemukakan tiga pendekatan untuk melihat 

tiga bentuk kekerasan langung yaitu: 

a. Cara-cara yang digunakan 

Menggunakan fisik secara langsung (tinju, karete, perkelahian, dll) sampai 

penggunaan berbagai macam senjata. 

b. Dengan bentuk organsiasi 

Bentuk ini, kekerasan dimulai dari individu, kelompok dan berujung pada 

massa atau dapat disebut pertempuran menggunakan kekuatan massa 

(pasukan). 

c. Sasaran dari pendekatan yaitu manusia. Dasarnya adalah secara struktural 

dan secara fungsional (psikologi) manusia itu sendiri.  Untuk 



39 
 

mengetahuinya secara jelas, berikut ini adalah table bentuk kekerasan 

langung: 

 

Tabel 3: Anatomi Kekerasan 

 

 

No YANG TERPUSAT PADA ANATOMI YANG TERPUSAT PADA 

FISIOLOGI 

1 Menghancurkan (pertandingan tinju dll) Meniadakan udara 

2 Merobek (menggantung, menarik, 

memotong) 

Meniadakan air (dehidrasi) 

3 Menembus (pisau. Tombak, peluru) Meniadakan makanan (kelaparan 

karena perang) 

4 Membakar (pembakaran, menyala) Meniadakan gerak dengan: 

 Pembatasan badan (rantai, gas) 

 Pembatasan ruang (penjara, 

tahanan, dibuang) 

5 Meracuni (dalam air, makanan, gas)  

6 Penguapan (seperti ledakan nuklir)  

   

 

Oleh sebab itu, menurut Johan Galtung, kekerasan langsung terindikasi berakar dari 

kekerasan kultural dan struktural (invisible). 
35

 

 

2.2.4. Kekerasan Struktural (Structural violence) 

 

Kekerasa struktural adalah kekerasan tidak langsung, yang telah 

terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Oleh kerena itu, penekanannya 

lebih condong kepada sistem yang berjalan dalam suatu situasi sosial. Atau 

juga dapat dikatakan struktur sosial itu sendiri; misalnya kekerasan struktural 

terjadi antara orang; kumpulan orang (masyarakat) kumpulan masyarakat di 

berbagai belahan dunia.  

Oleh sebab itu kekerasan struktural dapat disusun berdasarkan asumsi 

bahwa rumus umum di balik kekerasan struktural adalah ketidaksamaan 

terutama dalam distribusi kekuasaan. Untuk melihat faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya dukungan terhadap ketidaksamaan, Johan Galtung 

menjelaskan struktur sosial seperti gagasan tentang pelaku, sistem, struktur, 

kedudukan dan tingkat.
36

 

                                                             
35 . Johan Galtung, Violece, War, and Their Inpact on Visible and Insible effects of Violence, dalam  
36 . Marshanda Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung, Kanisius, Yogyakarta, 

1992.75. 
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Dengan demikian, menurut Johan Galtung kekerasan struktural terbagi 

dalam unsur politis, represif, ekonomis dan eksploitatif, yang didukung oleh 

penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan marginalisasi struktural.
37

 

2.2.5. Kekerasan Budaya (Cultural Violence) 

Kekerasan budaya berarti berbicara tentang kekerasan yang 

berhubungan dengan menyentuh aspek-aspek kebudayaan tertentu. Aspek-

aspek budaya yaitu ruang simbolik keberadaan manusia yang dicontohkan 

oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empirik dan ilmu formal 

(logika, matematika) yang dapat dipakai untuk menjastifikasi atau 

melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural.
38

 Aspek-aspek 

kebudayaan dapat dilihat dalam bintang-bintang, kayu salib, bulan sabit, 

bendera, nyanyian gereja, dan parede militer, teriakan-teriakan yang 

menghasilkan seni, ukiran-ukiran
39

, potret pemimpin, ceramah dan poster, 

semuanya ada dalam pemikiran manusia yang dapat menghasilkan 

kebudayaan. Semua aspek dan ciri-ciri yang dikembangkan dan dihasilkan 

oleh manusia adalah suatu budaya, bukan keseluruhan budaya.  

Johan Galtung memberikan contoh tentang pembunuhan, 

menurutnya sebab seseorang membunuh antara lain karena mereka 

dibesarkan dengan cara itu. Tidak secara langsung membunuh, tetapi 

melihat pembunuhan itu sebagai tindakan yang sah dalam situasi 

tertentu. Misalnya atas nama negara militer menggunakan kekerasan 

untuk membunuh atau atas nama agama seseorang melakukan 

pembunuhan dianggap sesuatu yang benar dan sah karena membela 

negara atau atas nama agama.
40

 

 

Kekerasan budaya membuat kekerasan langung dan kekerasan 

struktural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau setidaknya tidak 

salah. Kekerasan budaya menyoroti cara bagaimana suatu perbuatan 

kekerasan langsung dan fakta kekerasan struktural dilegitimasi menjadi 
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sesuatu yang bisa membuat masyarakat umum menerimanya sebagai 

sesuatu yang biasa.
41

 

 

Itulah sebabnya, Galtung mengatakan bahwa secara umum, 

arus kausal dari kekerasan budaya melalui kekerasan struktural sampai 

kekerasan langsung dapat diidentifikasi. Budaya menasehati, 

mengajarkan, memperingatkan, menghasut dan membodohi mengenai 

bagaimana melihat eksploitasi atau represi sebagai yang bersifat 

normal, atau bagaimana caranya untuk tidak melihat mereka sama 

sekali.
42

  

 

Dengan demikian kekerasan dapat saja bersumber dari orang, individu, 

atau di dalam kolektivitas dari ruang sosial dan dunia, kadang-kadang 

menggunakan kekerasan alami, struktural dan kultural. Tetapi efek buruk dari 

kekerasan dapat ditemukan di mana saja tanpa mengenal dimensi ruang dan 

waktu, misalnya pada manusia, alam, struktur, kultur yang rusak, dan juga 

kekerasan waktu. Kekerasan juga merugikan dan merusak bagian-bagian non 

sentient dari dunia.
43

 Berikut ini beberapa istilah yang digunakan oleh Galtung 

untuk menggambarkan kasus-kasus ekstrim yang terjadi: 

 Ecocicide: yaitu kekerasan ekstrim terhadap alam, berupa eksploitasi 

terhadap alam yang menyebabkan rusaknya alam dan hancurnya 

berbagai ekosistem. 

 Suicide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap diri. Yaitu 

tindakan mengambil nyawa orang lain, termasuk juga; membunuh diri 

sendiri, menghancurkan diri sendiri, membantai diri sendiri, atau 

kematian akibat perbuatan tangan sendiri.
44

 

 Homicide: kekerasan langsung dan mematikan yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap orang lain. 
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 Genocide: yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 

bangsa, ras, golongan, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara 

membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik 

atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan 

kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik, 

atau mental, jasmani, rohani,
45

yang berat terhadap anggota kelompok, 

suku bangsa tertentu, menciptakan pemusnahan secara fisik sebagian 

atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam 

kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke 

kelompok lain, mengirimkan makanan, minuman, obat-obatan yang 

sudah ekspair, mengkondisikan wilayah kelompok tertentu, penculikan, 

pemerkosaan, penindasan, penjajahan, dan lain sebagainya. Oleh 

sebab itu, Galtung mendefinisikan kekerasan langsung sebagai yang 

mematikan terhadap seluruh rakyat sebagai berikut: 

 Structurocide : yaitu penghancuran struktur atau destrukturisasi 

 Culturocide : yaitu penghancuran Budaya, dekulturisasi dan  

 Omnnicide : yaitu mencakup semua jenis kekerasan tersebut di 

atas.
46

 

 

Itulah sebabnya, Galtung mengatakan bahwa secara khusus kekerasan 

langsung berkembang biak melalui pembalasan dan penangkalan ovensif, 

kekerasan struktural berkembang biak melalui kloning dan sifatnya yang 

menyeluruh, kekerasan langsung dapat digunakan untuk membangun 

kekerasan struktural, sementara itu kekerasan struktural mengarah kepada 

kekerasan langsung.
47

 Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kekerasan 

struktural melanggengkan kekerasan langsung.  

 

 

2.3. Teori Kekerasan Menurut Hannah Arendt 

 

2.3.1. Biografi Singkat Hannah Arendt 

Hannah Arendt (lahir di Linden, Hannover, 14 Oktober 1906 –

 meninggal di New York City, 14 Desember 1975 pada umur 69 tahun) adalah 

seorang teoretikus politik  Jerman. Ia seringkali digambarkan sebagai seorang 
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filsuf, meskipun ia selalu menolak label itu dengan alasan bahwa filsafat 

berurusan dengan "manusia dalam pengertian singular." Ia menggambarkan 

dirinya sebagai seorang teoretikus politik karena karyanya berpusat pada 

kenyataan bahwa "manusia pada umumnya, bukan Manusia saja, hidup di 

muka bumi dan menghuni dunia ini." Arendt dilahirkan dalam keluarga 

Yahudi sekular di kota Linden yang waktu itu merupakan kota independen 

(kini bagian dari Hanover) dan dibesarkan di Königsberg (kota tempat tinggal 

pendahulunya yang dikaguminya. Ia belajar filsafat di bawah Martin 

Heidegger di Universitas Marburg, dan lama menjalin hubungan romantik 

yang sporadis dengannya. Hal ini telah banyak dikritik karena simpati 

Heidegger terhadap Nazi. Suatu kali ketika hubungan mereka terputus, Arendt 

pindah ke Heidelberg untuk menulis disertasi tentang konsep cinta-kasih 

dalam pemikiran Santo Augustinus, di bawah bimbingan filsuf-psikolog 

eksistensialis Karl Jaspers. 

Disertasi itu diterbitkan pada 1929, namun Arendt dihalangi ketika ia 

ingin menyusun tulisan habilitasi - karya tulis sesudah penulisan disertasi 

yang merupakan prasyarat untuk mengajar di universitas Jerman - pada 1933 

karena ia seorang Yahudi.  

Setelah Perang Dunia II ia melanjutkan hubungannya dengan, dan 

memberikan kesaksian untuknya dalam pemeriksaan denazifikasi Jerman. 

Pada 1950, ia menjadi warga negara AS berdasarkan naturalisasi, dan pada 

1959 menjadi perempuan pertama yang diangkat ke dalam jabatan profesor 

penuh di Universitas Princeton. 

Karya-karya Arendt membahas hakikat kuasa, dan topik-topik politik, 

wewenang, dan totalitarianisme. Banyak dari tulisannya terpusat pada 
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pengukuhan konsepsi tentang kebebasan yang sinonim dengan aksi politik 

kolektif. Dalam laporannya mengenai pengadilan Eichmann untuk The New 

Yorker, yang kemudian berkembang menjadi buku Eichmann in Jerusalem, ia 

mengangkat pertanyaan apakah kejahatan itu bersifat radikal ataukah sekadar 

suatu fungsi dari keluguan-kecenderungan orang biasa untuk menaati perintah 

dan mengikuti pandangan masyarakat tanpa berpikir secara kritis tentang 

akibat dari tindakan atau kelalaian mereka untuk bertindak. Ia juga menulis 

The Origins of Totalitarianism, yang menelusuri akar-akar komunisme dan 

nazisme dan kaitan mereka dengan anti-semitisme. Buku ini kontroversial 

karena membandingkan dua pokok yang sebagian orang percaya tidak dapat 

dipertemukan. Dan beberapa tulisan lainnya menjadikan Hannah Arendt 

sebagai seorang perempuan yang memiliki gagasan kritis dan pemikiran yang 

berjangkauan luas. Dia juga mampu membuktikan diri sebagai pemikir politik 

yang original dan berpengaruh pada masanya. Dan sampai sekarang 

pemikirannya menjadi acuan untuk menganalisis situasi dan kondisi 

kekerasan, situasi dalam kehidupan bermasyarakat secara universal.
48

 

 

2.3.2. Kekerasan Menurut Perspektif Hannah Arendt 

Hannah Arendt berpandangan lain dalam melihat kekerasan yang 

terjadi. Menurut Arrendt dalam Rieke Diah Pitaloka  ―bahwa kekerasan dapat 

dilakukan oleh individu, oleh kemlompok, oleh negara (baik oleh aparat 

maupun sebagai suatu sistem), dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat 

dengan korban maupun yang tidak dikenal korban, dapat merupakan suatu 
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bentuk penyelesaian masalah personal, bentuk rekayasa kelompok, produk 

kebencian suku, agama, dan sebagainya.
49

 

Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Totalitarianism (1973) 

Hannah Arendt memperlihatkan situasi sosial politik yang memungkinkan 

munculnya kekuasaan dan kekerasan negara yang mengandung unsur 

kekuasan totaliter. Banyak persoalan yang terjadi seperti isu tentang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, hukum atau pun bahasa tetap saja itu menjadi 

masalah yang penting untuk diteliti. Hal ini terjadi  bukan hanya kekerasan, 

tetapi terutama kekerasan oleh negara yang terus menerus menimpa siapa saja, 

tetapi juga karena  terus menerus ditutupi, dianggap tidak ada, dilupakan, 

sampai kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah.  

Bila pemikiran seperti ini dapat diterima oleh warga negara tanpa suatu 

pemikiran yang kritis, maka hal seperti ini akan menjadi sangat berbahaya. 

Itulah sebabnya Hannah Arendt yang adalah seorang penulis yang menggali 

masalah politik dari sudut pandang filsafat dan seorang teoritisi politik 

mengatakan bahwa dasar pertama rezim totaliter berkembang dari suatu situasi 

dari yang non – totaliter. Menurutnya totaliter tidak datang dengan tiba-tiba, 

tetapi sebaliknya totaliter terjadi karena kondisi-kondisi kondusif yang 

mematangkan masyarakat untuk mau mendukung kemunculan totalitarisme. 
50

 

Hannah Arendt mengembangkan teori kekerasan dengan menggunakan 

istilah totalitarisme. Franz Magnis Suseno misalnya mengatakan bahwa 

totalitarisme adalah istilah ilmu politik untuk menyebut suatu gejala yang paling 

mengejutkan dalam sejarah umat manusia, suatu gejala yang secara mendadak 
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mencuat dalam bagian pertama abad ke 20: negara totaliter. Menurutnya negara 

totaliter bukan hanya sekedar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan 

mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elit politik kecil yang dispotik, 

totalitarisme bukan juga sekedar rezim seseorang diktator yang haus kuasa. 

Melainkan negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang, dengan melebihi 

bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional, secara menyeluruh mengontrol, 

menguasai dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat.
51

 

Oleh sebab itu, hakekat totalitarisme dengan tepat dilukiskan oleh George 

Orwell dalam romannya, ―Animal farm‖ mengatakan bahwa penguasa totaliter 

tidak hanya memimpin tanpa gangguan dari bawah, ia tidak hanya mau memiliki 

monopoli kekuasaan. Melainkan ia mau secara aktif menentukan bagaimana 

masyarakat hidup dan mati, bagaimana mereka bagun dan tidur, makan belajar 

dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan dan siapa yang 

tidak ikut dihancurkan.
52

 

Menurut Profesor Karl Graf Balestrem, dalam teori-teori totalitarisme 

terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian yaitu: Pertama, totalitarisme 

merupakan bentuk kekuasaan yang baru dalam sejarah, yang harus dibedakan dari 

bentuk-bentuk pemerintahan otokratis. Kedua,...melakukan berbagai bentuk 

kejahatan yang diluar bayangan orang biasa. Ketiga, diktator-diktaktor totaliter 

dengan mengatasnamakan ideologi-ideologi kemajuan dengan tujuan-tujuan 

utopis, melanggar secara sistematik bukan hanya hak-hak warga negara, seperti di 

negara diktaktor, melainkan juga hak-hak dasar manusia; mereka tidak hanya 

mengikutsertakan warga negara dalam partisipasi politik, melainkan juga 
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menguasai kehidupan masyarakat sampai ke keyakinan-keyakinan pribadi, 

menyemaratakannya dan membawakannya terhadap tujuan-tujuan mereka.
53

 

Sementara itu menurut C.J. Friedrick dan Z.K.Brzezin dalam Totalitarian 

Dictactorship and Autocracy, dalam Hannah Arendt mengatakan bahwa rezim-

rezim totaliter mempunyai ciri struktural sebuah ideologi yang wajib diterima oleh 

semua warga negara, yang menyangkut semua bidang penting kehidupan dan 

sejarah umat manusia. Pemusatan kekuasaan dalam satu partai yang dikemudikan 

secara central menurut prinsip pemimpin. Masyarakat ditakut-takuti dengan 

penghapusan jaminan hukum dan teror polisi sewenang-wenang. Monopoli sarana 

informasi dan senjata negara serta pengemudian atau pengendalian ekonomi 

secara sentral.
54

 

Hannah Arendt sendiri menegaskan bahwa totalitarisme bukan hanya 

sekedar peningkatan bentuk-bentuk pemerintahan opresif seperti despotisme, 

pemerintahan tiranik dan doktator melainkan secara hakiki baru. Totalitarisme 

selalu mengembangkan lembaga-lembaga politik baru dan menghancurkan semua 

tradisi sosial, legal dan politik yang ada di negara itu. Totalitarisme mengubah 

kelas-kelas sosial menjadi massa, menghentikan multi partai, bukan dengan sistem 

partai tunggal, melainkan dengan suatu gerakan massa, mengalihkan pusat 

kekuasaan dari tentera ke polisi rahasia, mengarahkan politik luar negeri secara 

terbuka pada kekuasaan dunia.  

Oleh sebab itu dua hal yang baru menurut Hannah Arendt dalam 

totalitarisme yaitu, pertama, rezim-rezim itu bukan hanya sering melanggar hak-

hak asasi manusia dan melakukan penindasan yang kasar, melainkan mereka 

tanpa malu-malu melakukan tindakan yang secara tradisional dianggap jahat. 
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Mereka merampas hak milik, memfitnah, membunuh, menyangkal hak hidup 

lawan. Kedua, mereka hampir tidak memperhatikan pertimbangan akal sehat, 

prinsip manfaat, kepentingan egositik biasa, realisme dalam arti normal.
55

  

Dalam The Origin of Totalitarianism (1973) Hannah Arendt 

memperlihatkan situasi sosial politik yang memungkinkan munculnya kekuasaan 

dan kekerasan negara yang mengandung unsur kekuasan totaliter. Banyak 

persoalan yang terjadi seperti isu tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum 

atau pun bahasa tetap saja itu menjadi masalah yang penting untuk diteliti. Hal ini 

terjadi  bukan hanya kekerasan, tetapi terutama kekerasan oleh negara yang terus 

menerus menimpa siapa saja, tetapi juga karena  terus menerus ditutupi, dianggap 

tidak ada, dilupakan, sampai kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan 

lumrah. Bila pemikiran seperti ini dapat diterima oleh warga negara tanpa suatu 

pemikiran yang kritis, maka hal seperti ini akan menjadi sangat berbahaya. Itulah 

sebabnya Hannah Arendt yang adalah seorang penulis yang menggali masalah 

politik dari sudut pandang filsafat dan seorang teoritisi politik mengatakan bahwa 

dasar pertama rezim totaliter berkembang dari suatu situasi dari yang non – 

totaliter. Menurutnya totaliter tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi sebaliknya 

totaliter terjadi karena kondisi-kondisi kondusif yang mematangkan masyarakat 

untuk mau mendukung kemunculan totalitarisme. 
56

 

Dalam  pengantar buku Hannah Arendt yang berjudul Asal Usul 

Totalitarianisme jilid III, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa kita harus 

mewaspadai akan adanya tandensi-tandensi totaliter berupa: 1). Legitimasi 

gampang atas pelanggaran hak asasi manusia atas nama tujuan-tujuan 

ideologi. 2). Monopolisasi informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih 

tahu apa yang harus dielakkan masyarakat. Pemerintah tahu apa yang boleh 

dan apa yang tidak boleh ditonton, dibaca, didiskusikan; 3). Pembatasan 
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pengorgnisasian masyarakat pada organisasi-organisasi yang disiapkan 

pemerintah; 4). Penggunaan cara-cara diluar hukum untuk mengancam, tidak 

hanya yang dianggap penjahat, tetapi juga seluruh masyarakat agar takut dan 

tidak berani mempertanyakan kebijakan pemerintah.
57

 

 

Dalam hal ini, Arrendt sendiri berpendapat bahwa pemerintahan totaliter 

menggunakan keunggulan kepolisian bukan  semata-semata hanya menjawab 

kebutuhan untuk menindas rakyat di dalam negeri, melainkan juga cocok dengan 

klaim ideologis atas penguasaan global. Sebab sudah terbukti, bahwa mereka yang 

mengganggap seluruh bumi sebagai wilayah masa depan akan mementingkan organ 

kekerasan dalam negeri dan akan memerintah wilayah taklukkan dengan metode-

metode kepolisian dan personil kepolisian, bukan dengan tentara.
58

  

Dalam pengantar tulisan Arrendt, Asal Usul Totalirisme Jilid I, Adnan 

Buyung Nasution mengatakan bahwa totalitarisme adalah dominasi total. 

Berbeda dengan otoriterisme yang masih memperbolehkan lembaga-lembaga 

yang ada di masyarakat berfungsi bebas sepanjang tidak terlibat dalam 

kegiatan politik, totalitarisme terus menerus berusaha mengendalikan dan 

menguasai setiap ekspresi yang melembaga di dalam masyarakat. Oleh sebab 

itu salah satu praktek yang dikembangkan oleh totalirisme adalah jaringan 

kekuatan birokrasi negara yang mana pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan 

politik masyarakat di luar birokrasi negara terus menerus dihegemoni dan 

diperlemah oleh birokrasi negara. Akibatnya terciptalah negara birokratik 

otoriter (Bereaucratic Autoritarian State) seperti yang dikemukakan oleh 

Goillermo O‘Donnel. Yakni negara yang tidak mempedulikan kekuatan-

kekuatan politik lain yang terdapat dalam masyarakat.
59

 

Lebih lanjut Arendt mengatakan bahwa totalirisme ke arah dominasi total 

merupakan jalan keluar destruktif dari semua kendala. Kemenangannya sekaligus 

merupakan kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Namun menurutnya, memalingkan 
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diri dari totalirisme pun tidak ada manfaatnya karena tidak akan pernah memahami 

sifat hakiki kejahatan dan kekerasan negara.
60

 

Oleh sebab itu menurut Arendt totalitarisme hadir dengan tujuan untuk 

mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ke 

dalam satu pola politik tertentu. Struktur politik ini tidak saja mengharamkan semua 

bentuk oposisi, tetapi juga mencegah otonomi lembaga-lembaga masyarakat, mulai 

dari institusi keluarga sampai institusi ekonomi, vis a vis struktur politik.  

Menurut Arendt tandensi-tandensi kekerasan negara totaliter terungkap dalam bentuk: 

1. Kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan ada di tangan satu orang yang dianggap 

pemimpin tertinggi. 

2. Menerapkan sistem satu partai, menggunakan polisi rahasia atau intel yang 

berfungsi mengontrol dan melakukan teror terahap masyarakat. 

3. Melakukan pembersihan berulang-ulang dengan cara menerapkan paham 

―musuh objektif‖ dan, 

4. Menerapkan metode penghancuran hubungan sosial dan keluarga. Oleh sebab 

itu cara-cara di atas adalah sudah merupakan bentuk-bentuk kekerasan negara 

terhadap masyarakat dan Indonesia tidak terlepas dari tandensi-tandensi di 

atas. 

Arendt dalam Rieke Diah Pitaloka berpendapat bahwa negara totaliter 

menganut bagaimana caranya negara menciptakan kejahatan dan kekerasan menjadi 

sesuatu yang dianggap lumrah dan biasa. Dengan kepatuhan warga negara yang 

diperoleh melalui propoganda dan teror, kekerasan yang dilakukan negara dapat 

membuat orang enggan berpikir dan tidak mampu menilai secara kritis. Oleh sebab itu 
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bagi Arendt dari kedua hal tersebut kekerasan negara yang kemudian menjalar pada 

warganya, menularkan sikap tanpa sungkan-sungkan terlibat dalam kejahatan. 

Kepribadian yang lahir darinya adalah kepribadian yang disebabkan oleh mandulnnya 

kesadaran dan nurani. 
61

 

Arendt lebih lanjut mengatakan bahwa kekerasan negara berawal dari ideologi 

yang disebarkan melalui mekanisme propoganda dan teror. Masyarakat dibunuh sisi 

yuridis dan spontanitasnya. Dengan demikian, menurutnya dalam era ini ruang publik 

maupun ruang privat, menghadapi ancaman. Karena, Pertama) hancurnya ruang 

privat, yang menyebabkan hilangnya tempat untuk bersembunyi (perlindungan) bagi 

individu-individu, lenyapnya tempat untuk mencari kenyamanan, selepas berkarya, 

bekerja dan bertindak. Ini berarti hilangnya inisiatif yang muncul dari kebutuhan dan 

pengaburan perbedaan antara kebebasan dan kebutuhan. Kedua), peniadaan ruang 

penampakan publik, ruang tempat identitas masyarakat diungkap, perbuatan individu 

diingat, dan berbagai tradisi manusia diperbaharui serta sejarah manusia dipelihara. 

Dampaknya adalah hilangnya objektivitas, stabilitas, penghancuran kebebasan dan 

pluralitas.
62

 Dalam kaitan dengan hal ini menurutnya, ketika sisi yuridiksi dan sisi 

moral manusia dibunuh, maka manusia yang hidup adalah manusia yang memiliki 

ketertundukan total terhadap hukum yang diciptakan penguasa. Bersalah dan tidak 

bersalah akhirnya menjadi pengertian tanpa makna. 

Oleh sebab itu bagi Arendt penggunaan kekerasan secara sistematis 

digabungkan dengan penggunaan jaringan polisi rahasia, yang kerena memiliki 

kekuasaan besar untuk menahan para pembangkan politik, maka fenomena ini 

menjadi sangat terkait dengan pengarahan negara yang kaku terhadap aktivitas 
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kultural. Meluasnya penggunaan kekerasan, cenderung dipandukan dengan kontrol 

ketat terhadap produksi kultural, karena maksud ancaman dengan kekerasan adalah 

untuk memelihara ketakukan sehingga tercipta iklim yang akan memudahkan 

pelaksanaan propoganda terhadap suatu masyarakat.  

 

2.4. Dimensi-dimensi Kekerasan 

 

Kekerasan dapat digolongkan dalam beberapa bagian yakni: 

1. Kekerasan komunal (communal violence): yaitu kekerasan sosial yang terjadi 

antara dua kelompok masyarakat/komunal atau bisa berupa satu kelompok 

diserang oleh kelompok lain. Pengelompokan komunal tersebut bisa berdasarkan 

etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung, 

dan lain-lain. 

2. Kekerasan separatis (separatist violence): yaitu kekerasan sosial antara negara dan 

masyarakat (daerah) yang berakar pada masalah separatisme daerah, yaitu gerakan 

yang dimotivasi oleh keinginan sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu 

untuk memisahkan diri misalnya Aceh dan Papua dari NKRI. 

3. Kekerasan negara-masyarakat (state-community violence): yaitu kekerasan antara 

negara (state) dan masyarakat yang mengekspresikan protes dan ketidakpuasan 

mereka kepada institusi negara tanpa motif separatisme. Atau dalam hal ini 

menurut pandangan Weber bahwa kekerasan yang dilakukan oleh negara atau 

kelompok didefinisikan sebagai "monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan 

secara sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, 

menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi 

semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang 
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dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan yang bersifat sangat ekstrem (antara 

lain, genosida, dll.). 

4. Kekerasan hubungan industrial (industrial relations violence): yaitu kekerasan 

sosial yang terjadi dalam masalah hubungan industrial. Hubungan industrial disini 

bisa bersifat eksternal atau internal. Kekerasan hubungan industrial ‗eksternal‘ 

berarti konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sedang ‗internal‘ berarti 

konflik antara buruh dengan perusahaan (konflik perburuhan).
 63

 

5. Kekerasan yang dilakukan perorangan yaitu perlakuan kekerasan dengan 

menggunakan fisik misalnya (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), 

psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya. 

6. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik yakni tindakan 

kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis 

(skizofrenia, dll). 

7. Kekerasan dalam politik umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut 

dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan 

mengatas namakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap 

penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim 

walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk 

pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap 

penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.  

8. Kekerasan simbolik (Bourdieu, Theory of symbolic power), merupakan tindakan 

kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural (Johan 
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Galtung, Cultural Violence) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan 

fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.
64

 

9. Kekerasan Budaya. Kekerasan budaya berarti yang kerkaitan dengan penyerangan 

terhadap aspek-aspek budaya. Misalnya ruang simbolik keberadaan manusia yang 

dicontohkan dalam agama dan ideologi, bahasa, seni, ilmu empirik, ilmu formal 

(logika matematika) yang dapat dipakai unutk menjastifikasi atau melegitimasi 

kekerasan langsung atau kekerasan struktural.
65

 

10. Dan masih terdapat berbagai macam dimensi kekerasan yang tidak disebutkan 

penulis dalam penulisan tesis ini. 

Dari beberapa dimensi-dimensi yang telah penulis jelaskan di atas dan yang tidak 

dijelaskan, tiga dimensi kekerasan yang utama adalah kekerasan langsung, kekerasan 

tidak langsung dan kekerasan budaya. Kedalam tiga aspek/dimensi tersebut semua 

yang telah penulis sebutkan di atas terangkum. 

 

2.5. Kesimpulan 

 

Kekerasan hadir dalam berbagai wajah atau pola dan dapat timbul dalam 

berbagai aspek kehidupan sosial manusia, entah dalam bentuk kekerasan 

langsung, tidak langsung atau dalam bentuk kekerasan budaya. Kekerasan juga 

dibuat oleh  individu, kelompok, golongan, masyarakat bahkan negara demi 

membangun ideologi, mendominasi, mempertahankan atau memaksakan untuk 

memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dengan konteks seperti itu 

kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan penyerangan secara fisik dan psikis 
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yang pada akhirnya meninggalkan trauma yang mendalam bagi orang yang 

terjajah bahkan berakhir pada pembunuhan atau kematian.  

Dengan struktur penuh dengan kekerasan yang terlembagakan dan budaya 

penuh kekerasan yang terinternalisasikan, maka kekerasan langsung terus menerus 

terjadi dan hal itu dianggab wajar oleh sebagian kalangan masyarakat karena 

hilangnya kemampuan berpikir manusia dalam menilai secara kritis yang 

membuat manusia tidak berani mengambil keputusan. Oleh sebab itu Arendt 

mengatakan bahwa manusia seperti ini tidak pernah melakukan pengujian dalam 

dirinya, tidak berani bertatapan dengan ―kediriannya‖. Hal inilah yang 

menyebabkan manusia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang 

jahat, mana yang indah dan mana yang buruk. Jika proses berpikirnya sudah 

demikian, maka manusia akan menganggap kekerasan dan kejahatan sebagai hal 

yang biasa. Tanpa paksaan ia akan terlibat dalam banalitas kejahatan, dan tanpa 

tekanan ia akan melakukan kekerasan, karena baginya kekerasan adalah hal yang 

lumrah dan wajar
66

.  

Galtung berpendapat bahwa setiap individu mempunyai hak untuk 

merealisasikan diri, (self realization) dan hak untuk mengembangkan diri (self 

groweth). Menurutnya inilah hak yang tidak dapat dicabut dan nilai yang dituju 

dari setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada 

sisi lain manusia mempunyai potensi yang terdapat dalam diri dan pada sisi yang 

lain potensi yang terdapat dalam diri manusia menuntut agar dapat 

diaktualisasikan melalui pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianutnya. Dalam kaitan dengan hal ini yang termasuk di dalamnya adalah proses 

berpikir, proses beraktivitas, kegiatan mental atau psikologis yang diamati 
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maupun yang tidak dapat diamati. Menurut Galtung proses seperti inilah yang 

menjadi tolok ukur memahami kekerasan. Oleh sebab itu, bagi Galtung apa yang 

bisa atau mungkin diaktualisasikan oleh diri harus direalisasikan.
67

 

Oleh sebab itu berdasarkan pemaparan teori kekerasan Galtung, sangatlah 

jelas bahwa pemikirannya sangat jauh berbeda dengan pemikiran para teorikus 

lain. Karena, tampak bahwa ia berusaha memahami konsep kekerasan secara luas. 

Hal ini dapat terlihat dalam pemberian defisni kekerasan oleh Galtung yaitu 

penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Menurut Galtung 

salah satu sumber kekerasan dan adalah kekuasaan yang eksploitatif reprensif 

yaitu kekuasaan yang dibangun dengan relasi yang tidak seimbang karena terdapat 

di dalamnya ada yang kuat (penguasa) dan yang lemah (orang terjajah). 

Sementara itu berdasarkan pemikiran Arendt tentang konsep totalirisme atau 

banalitas kejahatan mengatakan bahwa kekuasaan total membuat masyarakat tidak 

berdaya sama sekali, dan masyarakat tidak berdaya juga tidak berdaya 

mempertahankan sistem sosial.  

Monopoli pemerintah atas informasi membuat masyarakat dengan sendirinya 

tidak percaya pada apapun yang tidak dipermaklumkan oleh pemerintah. 

Tandensi-tandensi totaliter atau banalitas kejahatan adalah legitimasi gampang 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas nama tujuan-tujuan ideologis seperti 

pembangunan, kejayaan bangsa, pertahanan negara, monopolisasi informasi 

dengan alasan bahwa pemerintah tahu lebih baik apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh kita baca, kita tonton, kita diskusikan, pembatasan pengorganisasian 

masyarakat pada organisasi-organisasi  negeri, segala bentuk penyeragaman 

kehidupan masyarakat, penggunaan cara-cara di luar hukum untuk mengancam. 
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Menurut Arrendt hal-hal tersebut dilakukan dan dikendalikan dengan tujuan 

Pertama, membuat takut/mengintimidasi dan meneror para penjahat, Kedua, 

seluruh masyarakat agar takut dan tidak sampai berani mempertanyakan kebijakan 

pemerintah. Yang terpenting dari pemikiran Arendt adalah ideologisasi dan 

dominasi total. Mengapa kedua hal itu yang paling penting dari pemikiran Hannah 

Arendt tentang banalitas kejahatan karena ideologisasi dan dominasi total sangat 

mengerikan sebab tidak mempedulikan realitas yang dihadapi oleh masyarakat 

terjajah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa totalitarisme adalah suatu usaha 

kelompok, golongan, negara untuk mengklaim bagi mereka sendiri kemutlakan 

dan dominasi pengetahuan, kebijakan-kebijakan lebih proaktif yang disandarkan 

pada ide-ide semacam Manifest Destiny yang membolehkan pengambil alihan 

tanah-tanah pribumi dengan bermacam cara
68

, pembunuhan dan penghilangan 

dengan paksa yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Tuhan, satu-satunya yang 

memiliki kedaulatan mutlak atas manusia. 

 

 

 

 

 

                                                             
68 . Bandingkan, Linda Tuhuwai Smith, Dekolonisasi Metodologi, Insisist Press, Yogyakarta, 2005, 84. 


